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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště: 8. května 1170/48 

 
Adresát:  Váš dopis zn.   
VaK Bruntál a.s. 
IČO 47675861 
Tř. Práce 42 
792 01 Bruntál 

Ze dne:  
Č.J.: MURY 2448/2022 
Spisová značka: DASH 294/2022 BUC/4  
  
Vyřizuje: Hana Bučková 
Telefon: +420 554 254 266 
E-mail: buckova.hana@rymarov.cz 
  
Datum: 26.01.2022 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. a III. třídy, na místních 
komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu ORP Rýmařov 

 

Městský úřad Rýmařov, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního 
hospodářství, vykonávající přenesenou působnost podle ust. 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušný podle ust. § 124 odst. 6 zákona 
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), a v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě 
předloženého návrhu ze dne 13.01.2022 pod č.j. MURY 160/2022 podaného žadatelem:  

společnost VaK Bruntál a.s., IČO 476 75 861, Tř. Práce 42, 79201 Bruntál, (dále jen žadatel), 

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona a odst. 5 zákona o silničním provozu v souladu s vyhláškou 
č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

stanoví 

po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie, Policie České republiky, Krajského 
ředitelství Moravskoslezského kraje, Územního odboru Bruntál, Dopravního inspektorátu Bruntál 
(dále jen „Police ČR“), pod č. j.: KRPT-273627-5/ČJ-2021-070106 ze dne 25.01.2022, přechodnou 
úpravu provozu: 

• Na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích v obcích a městech a na veřejně 
přístupných účelových komunikacích v územním obvodu ORP Městského úřadu Rýmařov 
(Rýmařov; Rýmařov – část Janovice, Ondřejov, Jamartice; Břidličná – část Břidličná, Vajglov; 
Ryžoviště; Jiříkov – část Jiříkov, Sovinec, Stará Ves, Malá Morávka – část Malá Morávka, 
Karlov pod Pradědem; Dolní Moravice – část Dolní Moravice, Nová Ves; Velká Štáhle; Malá 
Štáhle, Horní Město, Tvrdkov). 

• Podle aktualizovaných schémat pro pozemní komunikace dle Technických podmínek, TP 66 
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích schváleno 
Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 
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2015“, na pozemních komunikacích B/1, B/2, B/3, B/5.2, B/24, které jsou schváleny správním 
úřadem.  

• V termínu od 26.01.2022; toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni 
vyvěšení na úřední desce, vyvěšeno bude na úředních deskách obecních úřadů v obcích, 
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Platnost tohoto stanovení je do 
31.12.2022. 

Při výše stanovené přechodné úpravy provozu musí být dodrženy tyto podmínky: 

1. Značení bude provedeno a umístěno v souladu: 

• s vyhláškou MD č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

• s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
schváleno; Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.března 2015 s 
účinností od 1. dubna 2015“; 

• s ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ včetně jejich změn ČSN 
EN 12899-1,2 a  ČSN EN 1436; 

• se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 
163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

2. Přechodná úprava provozu se stanoví na území správních obvodů obcí Rýmařov; Rýmařov – 
část Janovice, Ondřejov, Jamartice; Břidličná – část Břidličná, Vajglov; Ryžoviště; Jiříkov – část 
Jiříkov, Sovinec, Stará Ves, Malá Morávka – část Malá Morávka, Karlov pod Pradědem; Dolní 
Moravice – část Dolní Moravice, Nová Ves; Velká Štáhle; Malá Štáhle, Horní Město, Tvrdkov. 

3. Přechodná úprava provozu se stanovuje vždy, jen na dobu nezbytně nutnou. Přechodné 
značení bude kontrolováno a udržováno po celou dobu prací v bezvadném stavu, po 
ukončení prací bude bezodkladně odstraněno. 

4. Při manipulaci s dopravním značením v silničním pozemku a v jeho blízkosti nesmí dojít k 
ohrožení bezpečnosti silničního provozu, k poškození či znečištění pozemní komunikace 
včetně jejich součástí a příslušenství. 

5. Pokud bude podstata jednotlivého schématu použita pro místní podmínky, které se odlišují 
od vzorových schémat, bude návrh přechodné úpravy provozu proveden a stanoven 
individuálně. Znamená to, že odkaz na typizované schéma nebude pro tuto konkrétní situaci 
užit. 

6. Navržené přenosné dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení 
pro provozní informace musí tvořit vždy ucelený systém spolu se stávající místní úpravou 
provozu. 

7. Přenosné dopravní značky musí být všechny umístěny na červeno-bíle pruhovaném sloupku a 
tím bude zdůrazněna nadřazenost přechodné úpravy provozu nad místní úpravou provozu. 
Dále budou značky z rubové strany čitelně označeny přesným názvem společnosti a 
identifikačním číslem (tzv. IČO), která jej osadila. 

8. Ve dnech a hodinách, kdy budou stavební práce zastaveny musí být omezení provozu ihned 
zrušeno nebo bude silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu. 

9. Dopravnímu inspektorátu Bruntál bude prostřednictvím datové schránky (n5hai7v) vždy 
neprodleně oznámeno společností umísťující dopravní značení, kdy, kde, za jakým účelem, na 
jaký časový úsek a jaké konkrétní schéma bude užito. Dále bude uvedeno jméno, příjmení a 
dostupný telefonní kontakt na osobu zodpovědnou za instalaci dopravního značení. Za 
prioritní zájem dopravního inspektorátu v této věci považujeme skutečnost, že budeme 
informacemi disponovat a využívat je pro případný výkon služby a související náležitosti. 

10. V případě, že se bude jednat o složitější dopravní situaci, bude zhotovitelem prací požádáno o 
vydání samostatného stanovení přechodné úpravy provozu. 

11. Tato přechodná úprava provozu se stanovuje společnosti VaK Bruntál a.s., IČO 476 75 861, Tř. 
Práce 42, 79201 Bruntál, a to pro činnosti spojené s odstraňováním havárií vodovodního řadu 
na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích v obcích a městech a na veřejně 
přístupných účelových komunikacích v územním obvodu ORP MěÚ Rýmařov. 
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Odpovědná osoba: VaK Bruntál a.s., IČO 476 75 861, Tř. Práce 42, 79201 Bruntál, kontaktní 
osoba Patrik Motyčka tel.: 555 537 300, mobil 724 983 522, email – motycka@vakbruntal.cz. 

 

Odůvodnění  
VaK Bruntál a.s., IČO 476 75 861, Tř. Práce 42, 79201 Bruntál podala dne 13.01.2022 pod č.j.: MURY 
1260/2022 na stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a 
na veřejně přístupných účelových komunikacích v územním obvodu ORP MěÚ Rýmařov, pro činnosti 
podle ust. § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu, podle předložených schémat B/1, B/2, B/3, B/5.2, 
B/24, které jsou uvedeny v TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích schváleno; Ministerstvem dopravy č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.března 2015 s 
účinností od 1. dubna 2015“.    
Jelikož se jedná o příkazové a zákazové dopravní značky, ukládající účastníku silničního provozu 
odchylné povinnosti od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovil zdejší úřad 
přechodnou úpravu provozu opatřením obecné povahy, po předchozím projednání návrhu 
s příslušným orgánem policie, Policií České republiky, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, 
Územního odboru Bruntál, DI, pod č. j.: KRPT-273627-5/ČJ-2021-070106 ze dne 25.01.2022. 
Policií stanovené podmínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto stanovení. 
Při vydávání opatření obecné povahy postupoval správní orgán podle ust. § 61 odst. 4 zákona o 
silničním provozu a stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení 
pro provozní informace obecnými schématy pouze pro vybrané a opakované činnosti spojené 
s odstraňováním havárií vodovodního řadu silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně 
přístupných účelových komunikacích v územním obvodu ORP MěÚ Rýmařov. 
Platnost tohoto stanovení správní orgán omezil do 31.12.2022. 
Schémata B/1, B/2, B/3, B/5.2, B/24 sloužící pro označování pracovních míst jsou nedílnou přílohou 
tohoto stanovení. 
 
 
Upozornění   
Toto opatření obecné povahy podle ust. § 77 odst. 5 o provozu na pozemních komunikacích, nabývá 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úředních deskách příslušných obecních úřadu.  
Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek. 
Dle ust. § 174 odst. 2 správního řádu soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit 
v přezkumném řízení.  
Právní účinky má doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městské úřadu 
Rýmařov.  
 
 
Přílohy 
schéma B/1, B/2, B/3, B/5.2, B/24 z TP 66 „Zásady označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“ 
 
 
 
 
 
Hana Bučková 
referent odboru  
dopravy a silničního hospodářství 
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Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu min. 15 - ti dnů na úřední desce, a současně i na 
elektronické úřední desce, MěÚ Rýmařov, MěÚ Břidličná, OÚ Malá Morávka, OÚ Dolní Moravice, OÚ 
Stará Ves, OÚ Jiříkov, OÚ Ryžoviště, OÚ Malá Štáhle, OÚ Velká Štáhle, OÚ Horní Město, OÚ Tvrdkov. 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne   ……………….. 

 
 

Sejmuto z úřední desky dne   . ………………. 
 
 

Podpis a razítko subjektu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení z úřední desky. Dotčené 
obecní úřady žádáme o zaslání potvrzeného stanovení zpět na náš úřad. 
 
 
Rozdělovník/žadatel 
VaK Bruntál a.s., tř. Práce č. p. 1445/42,  79201 Bruntál 1 
 
Na úřední desce vyvěsí po dobu min. 15 dnů 
Městský úřad Rýmařov – vnitřní věci 
Městský úřad Břidličná, Nábřežní 452, 793 51 Břidličná 
Obecní úřad Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka  
Obecní úřad Dolní Moravice 40, 795 01 Rýmařov 
Obecní úřad Stará Ves, Dlouhá 32, 793 43 Stará Ves  
Obecní úřad Jiříkov 85, 793 51 Jiříkov  
Obecní úřad Ryžoviště, náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště 
Obecní úřad Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov 
Obecní úřad Velká Štáhle 49, 793 51 Břidličná 
Obecní úřad Horní Město 97, 793 44 Horní Město 
Obecní úřad Tvrdkov 57, 793 44 Horní Město 
 
dotčené orgány  
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna č. p. 1682/24, Moravská Ostrava,  
70200 Ostrava 2 

 
dále na vědomí (vlastníci popř. správci komunikací) 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova č. p. 795/1, Přívoz,  70200 
Ostrava 2 
Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého č. p. 1178/11,  79501 Rýmařov 
MOS s.r.o., Břidličná, I. máje 320, PSČ 79351,  Břidličná, I. máje 320, PSČ 79351 
Obec Malá Morávka, Malá Morávka č. p. 55,  79336 Malá Morávka 
Obec Dolní Moravice, Dolní Moravice č. p. 40,  79501 Rýmařov 
Obec Stará Ves, Dlouhá č. p. 287/32, Stará Ves,  79501 Rýmařov 
Obec Jiříkov, Jiříkov č. p. 86,  79351 Břidličná 
Obec Ryžoviště, nám. Míru č. p. 105,  79356 Ryžoviště 
Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle č. p. 26,  79501 Rýmařov 
Obec Velká Štáhle, Velká Štáhle č. p. 49,  79351 Břidličná 
Obec Horní Město, Horní Město č. p. 97,  79344 Horní Město 
Obec Tvrdkov, Tvrdkov č. p. 57,  79344 Horní Město 
Město Břidličná, Nábřežní č. p. 452,  79351 Břidličná 
Město Rýmařov, Vedení města 


	Text3
	Text2
	Text3
	Text2

		2022-01-26T13:40:56+0100




